
 

Verslag SPV studiemiddag Noord-Holland west op 8 november 2012 

Onderwerp: Eigen Kracht Conferentie 

Het was alweer de achtste studiemiddag die plaatsvond voor regio Noord Holland West in de  
Stayokay van Egmond Binnen. Er waren deze middag 75 SPV’n aanwezig, 61 hadden de 
enquête ingevuld waarbij de bijdrage van de sprekers en de studiemiddag totaal grotendeels 
goed tot uitstekend werden gewaardeerd. Ook op de slotvraag van Gert Schout “is ’t wat?”, 
werd grotendeels positief gereageerd.  

Als sprekers waren uitgenodigd: 

1) Hilleke Crum van de Eigen Kracht Centrale regio Noord Holland 
2)  Gert Schout onderzoeker/lector en SPV in Groningen, Laura Boekhoudt en Bram 

Bouman cliënten/ervaringsdeskundigen Eigen Kracht Conferentie          

Hilleke  stelde ons voor een positieve ervaring met je buurvrouw/buurman te delen welke niet 
over het werk zou gaan. Hierbij stond centraal dat je kijkt naar situaties waarin je door 
anderen geholpen bent of je een ander hebt kunnen helpen. Klaar staan voor elkaar dus! 

Ze maakte duidelijk dat EKC gaat over: regie houden- zeggenschap- besluiten nemen- 
plannen maken- de baas blijven over je leven/je eigen besluiten- je afvragen welke koers je 
gaat varen- je afvragen: wat als…. 

Het moet duidelijk zijn dat de mens met zijn/haar probleem de eigenaar daarvan is en 
daardoor ook de eigenaar is van de oplossing voor dat probleem.  

Uit de praktijk blijkt dat 95% van de oplossingen van het eigen netwerk door de professionals 
wordt bestempeld als “veilig”.  

Bij kennismaking en oriëntatie gesprekken tussen cliënt en het EKC is de eerste “ja maar” 
praktisch altijd dat de cliënt aangeeft dat hij/zij geen netwerk heeft. In de praktijk blijkt dit 
mee te vallen en is het wel mogelijk om een netwerk te formeren die willen ondersteunen of 
meedenken. Bijvoorbeeld familie, buren, vrienden, maatje, kennis. Ook kinderen zijn soms 
aanwezig. Zij zijn soms al langer onderdeel van de (crisis) situatie en ervaren op deze wijze 
dat hun omgeving wil samenwerken om het probleem op te lossen.   

Iedereen kan het EKC inzetten en benaderen, denk hierbij aan bijvoorbeeld: familie- 
gemeente-  politie- SPV- huisarts- cliënt zelf.  



Het EKC is voor alle problematiek inzetbaar. Het kan gaan om praktische problemen, 
eenzaamheid, verslaving, verhoging van stress, familieproblemen, overlast, dreigende uit huis 
zetting, ter voorkoming van een BOPZ maatregel, steun bij voorkoming van terugval. Iedere 
deelnemer zit bij de bijeenkomst voor een eigen belang, in relatie tot de client. 

Een contra-indicatie voor een EKC kan zijn dat de cliënt zelf niet wil meewerken of als het 
niet veilig is te maken (bijvoorbeeld bij eer gerelateerde wraak).  

Het concept EKC bestaat 12 jaar. Ze worden gefinancierd door o.a. de Gemeente/WMO. De 
Gemeente heeft er soms ook voordeel van als er een conferentie plaatsvindt en ondersteunen 
het dan. Denk hierbij aan overlast of dreigende uit huis zetting/verwaarlozing. Het zit niet in 
het zorgverzekeringspakket. Een conferentie kost rond de 3600 euro.  

 De bijeenkomst vindt plaats op een neutrale plek.  

Bij de bijeenkomst zijn aanwezig: de client, het systeem, de coördinator, de hulpverlener. 

Een conferentie gaat als volgt:  

Fase 1: 

 

 

Men start met een voorstelrondje. De behandelaar vertelt iets over 
het ziektebeeld, evt opname, behandelmogelijkheden. Deze info 
gaat altijd in overleg met de client. De client vertelt zelf wat 
zijn/haar hulpvraag is. Deze fase kan erg confronterend zijn voor 
de client, hij of zij gaat “met de billen bloot”. Na deze info gaan de 
coördinator en de hulpverlener weg en blijft de client met zijn/haar 
systeem achter.  

Fase 2: 

Het systeem gaat het probleem bespreken en oplossen. Het is altijd een spannende fase. De 
hulpverlener en coördinator zijn niet aanwezig in deze fase.  

Centraal hierbij staat dat: 
* De betrokkenen komen allemaal voor hetzelfde doel 
* Ze willen allemaal een oplossing 
* Ze gaan ook allemaal voor een oplossing 

Fase 3: 

De gemaakte afspraken worden SMART vastgelegd. De coördinator werkt het uit in een 
format, iedereen krijgt een kopie. Er wordt 1 persoon uit het systeem aangesteld als 
aanspreekpunt. De coördinator belt na 1 maand deze persoon op om te horen hoe het gaat en 
er wordt minstens 1 afspraak gemaakt voor het hele systeem voor een retour afspraak.  

 



Uit ervaring blijkt dat de hulpvraag naar de hulpverlener verandert na een conferentie. De 
hulpverlener wordt onderdeel van de kring die hulp bied. Zo kan als hulpverlener ook een 
beroep doen op het systeem, als zorgverlener heb je bondgenoten in de zorg aan de client.  

Van de hulpverlener wordt gevraagd dat hij of zij kan loslaten, dat hij of zij zich niet bemoeit 
met het proces van het zoeken naar oplossingen.  

De coördinator moet bij voorkeur niet uit de hulpverlening komen maar volgens Hilleke een 
burger zijn met een groot hart die afstand kan nemen.  

Gert, Laura en Bram gaven als tweede een presentatie met als thema Eigen Kracht binnen 
de GGZ, waar ligt de uitdaging voor de SPV?  

Laura en Bram, schetsten enthousiast als ervaringsdeskundigen een goed beeld over hun 
positieve ervaringen met een Eigen Kracht Conferentie. 

 
Bij Bram schakelde de Gemeente via de 
OGGZ de Eigen Kracht Centrale in. Hij leefde 
als een kluizenaar, gebruikte veel alcohol, 
leefde met de gordijnen dicht. Zijn buren 
trokken aan de bel. Onder druk van een 
dreigende dwangopname en met hulp van 
collega’s werden afspraken gemaakt dat Bram 
zijn huis werd opgeruimd. Het gaat nu al 
geruime tijd goed met hem.  

 

 

Laura vroeg zelf een Eigen Kracht Conferentie aan na een tip van haar hulpverlener. Haar 
vraag was hulp bij het voorkomen van terugval in een psychose. Ze wilde na een lange 
opname zelfstandig gaan wonen. Bij haar Conferentie waren 21 mensen aanwezig en duurde 6 
uur.  Inmiddels woont Laura op zichzelf en heeft goede steun om haar heen naast het contact 
met haar behandelaar.  

Volgens Gert is het belangrijk dat de SPV informatie geeft aan collega’s en patiënten om hen 
te motiveren een Eigen Kracht Conferentie aan te vragen. Veel gehoorde opmerkingen 
waarom men hen niet zou doen zijn: “wij werken al zo familiegericht, het cliëntsysteem is 
niet geschikt, de cliënt is te kwetsbaar, het systeem is niet geschikt”. Er blijken echter in veel 
gevallen onvermoede krachten in het systeem aanwezig te zijn. Beperkingen die professionals 
kennen, zoals dat je b.v. niet kunt zeggen “ik breek je poten wanneer je dat doet” kent het 
systeem niet. De hulpverlener heeft een bescheiden rol in de Conferentie, cliënt en systeem 
maken een plan en de professional ondersteunt dit.  

 



 
In 2013, wanneer de Wet verplichte GGZ 
wordt ingevoerd, kan iedere cliënt waarbij 
een BOPZ (RM)maatregel wordt overwogen 
de mogelijkheid krijgen om binnen eigen 
kring een oplossing te zoeken om de 
maatregel af te wenden middels een Eigen 
Kracht Conferentie. Ook kan deze ingezet 
worden om dwang af te wenden.  
 

 

Gert heeft onderzoek gedaan naar het resultaat van de Eigen Kracht conferenties binnen de 
OGGZ; 50%  is met succes verlopen. Maar ook met minder resultaat brengt het altijd iets 
teweeg! 

Gerda van de Zande, Alette Ruiter  

 

 


